
ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY9, Presovska 48 2
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VODNEJ STAVBY

uzatvorená podľa 289 a nas!. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (dälej len „Obchodný zákonník‘)

Č. BP 12140202/2020 BVS

Článokl.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Budúci odovzdávajúci: VYDRICADEVELOPMENT, a.s.
So sídlom: Legionárska 10, 811 07 Bratislava — m.č. Staré Mesto
Právna forma: akciová spoločnost‘
Zastúpený: Mgr. Lukáš Dlugoš, člen predstavenstva

Ing. Dušan Peško, podpredseda predstavenstva
(CO: 51 733 064
DIČ: 2120780970
iČ DPH: SK2120780970
Bankové spojenie: ‘

IBAN:
Zapísaný: v Ubchodnom regILrI uKresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 6797/B
(d‘alej len ‚Budúci odovzdávajúci‘)

a

1 .2. Budúci preberajúci: Bratislavská vodárenská spoloČnosť, a.s.
So sídlom: Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
Právna forma: akciová spoločnost
Zastúpený: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva

a generálny riaditel‘
Ing. Emerich Sinka, člen predstavenstva a finančný
riaditel‘

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: vedúci divízie distribúcie vody
lCO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
(Č DPH: SK2020263432
Bankové spojenie: ‘

I BAN:
Zapĺsaný: v Obchodnom registri Okresnrio súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(d‘alej len „Budúci preberajúcľ‘)

(Budúci odovzdávajúci a Budúci preberajúci d‘alej spolu len ako „Zmluvné strany
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

uzatvárajú túto Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej
stavby (d‘alej len „Zmluva“).



ČIánokiI.
PREDMETZMLUVY

2.1. Budúci preberajúci je výlučným vlastníkom verejného vodovodu, bližšie

špecifikovaného v bode 2.2. a 2.3. tohto článku Zmluvy. Budúci preberajúci svojím

vyjadrenĺm k projektovej dokumentácii Č. 23448/40201/2020/La.lng. zo dňa

02.07.2020 (d‘alej en „Podmienky) udelil Budúcemu odovzdávajúcemu súhlas

a stanovil podmienky na realizovanie sanácie verejného vodovodu v rámci stavby:

„Sanácia vodovodu — Zižkova ulica“ (dalej Jen ‚Stavba), ktorú je nevyhnutné

realizovat z dövodu realizácie developerského projektu Budúceho odovzdávajúceho

s názvom Bratislavské podhradie — Vydrica.

2.2. Budúci odovzdávajúci sa zavázuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečit

realizáciu sanácie verejného vodovodu vo vlastníctve Budúceho preberajúceho, a to v

rozsahu:

- verejný vodovod DN 200 materiál: tvLT v dÍžke 117,7 m

(d‘alej len ‚Vodná stavba alebo „Verejný vodovod).

V súlade s ustanovenĺm 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.

o regulácii v sietových odvetviach v znení neskorších predpisov (dalej len ‚Zákon)

súČast‘ou Verejného vodovodu nie sú vodovodné prípojky.

2.3. Vodná stavba sa nachádza v obci Bratislava — m. Č. Staré Mesto, okres Bratislava I.,

katastrálne územie Staré Mesto, na pozemkoch parc. reg. „C“, a to:

- parc. č. 21462/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1208 rn2,

zapísaný na liste vlastníctva Č. 1656, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta

SR Bratislava, Primaciálne námestia 1, 81499 Bratislava,

- parc. č. 21462/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1593 rn2,

zapísaný na liste vlastníctva Č. 7560, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti

Vydrica as., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava,

(dalej len „Pozemky), pričom v záujme vylúčenia akýchkol‘vek pochybností sa má za

to, že Pozemkami sa rozumie aj akýkol‘vek pozemok, ktorý vznikne oddelením

z Pozemkov a!alebo pozemky, na ktorých bude po realizovaní sanácie Verejného

vodovodu skutočne umiestnená Vodná stavba.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po splnení podmienok dohodnutých v tejto Zmluve

vrátane Podmienok, uzatvoria v súlade s článkom III. bod 3.1. tejto Zmluvy Zmluvu

o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby (d‘alej len „Budúca zmluva), ktorej vzor tvorí

Prílohu Č. 1 tejto Zmluvy a predmetom ktorej bude záväzok odovzdat dokončenú

Vodnú stavbu (tj. Verejný vodovod po uskutočnení jeho sanácie) vrátane súvisiacej

dokumentácie Budúcemu preberajúcemu zo strany Budúceho odovzdávajúceho

a záväzok Budúceho preberajúceho prevziat dokončenú Vodnú stavbu bez vád a

nedorobkov, ktoré nebudú bránit‘ v riadnom prevádzkovaní Vodnej stavby, a zaplatit

Budúcemu odovzdávajúcemu odplatu dohodnutú podIa článku Vl. tejto Zmluvy.

Povinnost‘ uzavriet‘ Budúcu zmluvu majú obe Zmluvné strany.

2.5. Budúci preberajúci sa zaväzuje, že Vodnú stavbu umiestnenú na Pozemkoch preberie

od Budúceho odovzdávajúceho po splnení podmienok dohodnutých v tejto Zmluve

a že uhradí Budúcemu odovzdávajúcemu odplatu dohodnutú podIa Článku Vl. tejto

Zmluvy a Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje, že Vodnú stavbu zrealizuje za podmienok
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uvedených v článku IV. tejto Zmluvy a následne Vodnú stavbu spolu s príslušnoudokumentáciou odovzdá Budúcemu preberajúcemu.
2.6. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že Budúci preberajúci dňomnadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy v súlade s článkom X. bod 10.1. Zmluvyodovzdáva Budúcemu odovzdávajúcemu Vodnú stavbu za účelom realizácie sanácieVodnej stavby. O odovzdaní Vodnej stavby Budúcemu odovzdávajúcemu v zmysle

predchádzajúcej vety sa nebude spisovat‘ osobitný protokol. Zmluvné strany sa
zároveň dohodli, že na Budúceho odovzdávajúceho prechádza nebezpečenstvo škodyna Vodnej stavbe až dňom začatia prác na sanácii Vodnej stavby.

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci odovzdávajúci je na základe tejto Zmluvy
oprávnený po dobu trvania závázkov z tejto Zmluvy užívat‘ Verejný vodovod na účely
realizácie jeho sanácie, tj. na účely realizácie Vodnej stavby a v rámci realizácie
Vodnej stavby je oprávnený Verejný vodovod, resp. jeho jednotlivé časti aj odstránit‘
a nahradit‘ ich novými čast‘ami, výlučne však v súlade s projektovou dokumentáciou,
vypracovanou spoločnost‘ou PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava,
IČO: 44 159 072 (d‘alej len „Projektová dokumentácia“), ktorá je spracovaná do fázy
realizačného projektu, prípadne v súlade so zmenami v Projektovej dokumentácii
vopred písomne odsúhlasenými Budúcim preberajúcim.

Článok lil.
ČAS UZATVORENIA BUDÚCEJ ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvorit‘ Budúcu zmluvu na Vodnú stavbu, a to na základe
predchádzajúcej písomnej výzvy Budúceho odovzdávajúceho doručenej Budúcemu
preberajúcemu do podatel‘ne v sídle Budúceho preberajúceho. Budúci preberajúcí
nebude povinný uzatvorít‘ s Budúcim odovzdávajúcim Budúcu zmluvu do času, kým
nebudú splnené Podmienky, vrátane všetkých dalších podmienok dohodnutých medzi
Zmluvnými stranami v tejto Zmluve, alebo ak Vodná stavba nebude v riadnom
technickom (prevádzkyschopnom) a technologickom stave bez vád a nedorobkov,
ktoré by bránili riadnemu prevádzkovaniu, vrátane odstránenia tých, ktoré budú zistené
počas preberacieho konania.

3.2. Budúci odovzdávajúci je povinný vyzvat Budúceho preberajúceho na uzatvorenie
Budúcej zmluvy v súlade s bodom 3.1. tohto článku Zmluvy v lehote tridsiatich (30) dní
odo dňa kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:- podpis preberacieho protokolu/zápisnice, na základe ktorého/-ktorej Budúci
odovzdávajúci preberie Vodnú stavbu od jej zhotovitel‘a,- splnenie Podmienok, vrátane všetkých dalších podmienok dohodnutých medzi
Zmluvnými stranami v tejto Zmluve,
- nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bob príslušným
stavebným úradom povolené užívanie Verejného vodovodu, ak pre účel užívania
Verejného vodovodu bude v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov nevyhnutné vydanie kolaudačného rozhodnutia.

3.3. Budúcí odovzdávajúci k výzve na uzatvorenie Budúcej zmluvy pripojí okrem dokiadov,
špecifikovaných v článku IV. bod 4.4 písm. e) Zmluvy, aj právoplatné rozhodnutie
orgánu štátnej vodnej správy o určení pásma ochrany na Verejný vodovod v súlade
s ustanovením 19 ods. 3 Zákona.

3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne uzatvorit‘ Budúcu zmluvu najneskör v lehote
troch (3) mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy Budúceho odovzdávajúceho na
uzavretie Budúcej zmluvy Budúcemu preberajúcemu, avšak len za predpokladu, že
budú splnené všetky podmienky na uzavretie Budúcej zmluvy dohodnuté medzi
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Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve a Buduci preberajuci bude mat k dispozicH vsetku
potrebnú dokumentáciu.

3.5. Budúci odovzdávajúci ďalej bene na vedomie, že v Budúcej zmiuve bude uvedená
špecifikácia vysporiadania póvodného vodovodného potrubia.

3.6. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak bez náležitého dčvodu na strane ktorejkol‘vek
Zmluvnej strany nedöjde k uzatvoreniu Budúcej zmluvy, je Zmiuvná strana, ktorá
neporušila záväzok uzavriet Budúcu zmluvu, oprávnená požadovat, aby obsah
Budúcej zmluvy určil súd.

3.7. Budúci preberajúci je oprávnený uplatnit si voči Budúcemu odovzdávajúcemu nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 .000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý
deň omeškania so splnením povinnosti, ak Budúci odovzdávajúci poruší svoju
povinnost
a) zaslat‘ Budúcemu preberajúcemu výzvu na uzatvorenie Budúcej zmluvy v lehote
podia bodu 3.2. tohto článku Zmluvy, alebo
b) z dövodov na strane Budúceho odovzdávajúceho nedčjde k uzatvoreniu Budúcej
zmluvy v lehote podia bodu 3.4. tohto článku Zmluvy.

Budúci odovzdávajúci je oprávnený uplatnit‘ si voči Budúcemu preberajúcemu nárok na
zaplatenie zmiuvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý
deň omeškania so splnením povinnosti, ak Budúci preberajúci poruší svoju povinnost
uzavriet Budúcu zmluvu v lehote podia bodu 3.4. tohto článku Zmluvy.

3.8. Zmluvná strana, ktorej vznikla povinnost uhradit zmiuvnú pokutu podia tejto Zmiuvy,
je povinná zaplatit‘ zmluvnú pokutu do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy Zmluvnej strany, ktorej vzniklo právo na úhradu zmluvnej pokuty, na jej
zaplatenie. Pre vyiúčenie pochybností Zmluvné strany konštatujú, že zaplatením
zmluvnej pokuty závázok Zmluvnej strany, ktorá porušila záväzok uzavriet Budúcu
zmluvu, nezaniká a trvá nadalej. Zmluvné strany d‘alej vyhlasujú, že výšku zmluvnej
pokuty podia tohto bodu považujú za primeranú zabezpečovaným záväzkom.
V prípade vzniku nároku na zaplatenie zmiuvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmiuvnej
strany, ktorej vzniklo právo na úhradu zmiuvnej pokuty, na náhradu škody, a to vo
výške prevyšujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu.

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI BUDÚCEHO ODOVZDÁVAJÚCEHO

4.1. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečit, aby Vodná stavba bola realizovaná
v plnom rozsahu v súiade s platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi, STN,
a koncepciou Vodnej stavby, v zmysle Projektovej dokumentácie a kladačského plánu,
ktoré bolí vopred odsúhiasené zástupcom Budúceho preberajúceho — divíziou
distribúcie vody, ako aj za podmienok uložených Budúcemu odovzdávajúcemu
príslušným stavebným úradom v oznámení, že proti uskutočneniu ohiásenej Vodnej
stavbe nemá námietky/prípadne v stavebnom povolení, ak sa na realizáciu Vodnej
stavby bude vyžadovat‘. Kópia prvej strany Projektovej dokumentácie tvorí Prílohu č. 2
tejto Zmluvy.

4.2. Budúci odovzdávajúci sa zavázuje poskytnút‘ povereným zástupcom Budúceho
preberajúceho primeranú súčinnost a umožnit mu riadny výkon dozoru, ako aj
rešpektovat prípadné pripomienky poverených zástupcov Budúceho preberajúceho,
súvisiace s reaiizáciou Vodnej stavby v prípade, ak Budúci odovzdávajúci nerealizuje
Vodnú stavbu v zmysle Projektovej dokumentácie alebo v zmysie jej zmien
schválených v súlade s touto Zmiuvou. Zmiuvné strany sa dalej dohodli, že pri realizácii
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Vodnej stavby sa Budúci odovzdávajúci máže odchýlit‘ od Projektovej dokumentácie
výlučne s predchádzajúcim písOmflým súhlasom Budúceho preberajúceho a len
v odsúhlasenom rozsahu. Budúcí preberajúcí sa zaväzuje, že bezdövodne neodmietne
udelit‘ Budúcemu odovzdávajúcemu súhlas s odchýlkami pri realizácii Vodnej stavby
a d‘alej sa zavázuje, že pri realizácii Vodnej stavby poskytne Budúcemu
odovzdávajúcemu, ako aj zhotovitelovi Vodnej stavby, vybratému zo strany Budúceho
odovzdávajúceho, súčinnost‘ nevyhnutne potrebnú na splnenie povinností Budúceho
odovzdávajúceho ako aj na realizáciu Vodnej stavby, a to najneskór do siedmích (7)
pracovných dní odo dňa, kedy bude Budúci preberajúci o jej poskytnutie písomne alebo
prostredníctvom e-mailu požiadaný. Budúci preberajúci sa zaväzuje zabezpečit
pinenie uvedených povinností aj vo vztahu k svojim povereným zástupcom
a zamestnancom. Budúci preberajúci sa d‘alej zaväzuje včas, najneskór do dňa začatia
realizácie jednotlivých prác na Vodnej stavbe, oznámit Budúcemu odovzdávajúcemu
údaje o osobách, ktoré budú jeho poverenými zástupcami pri realizácii Vodnej stavby
(technický dozor, autorský dozor, budúci správca a pod.).

4.3. Dodržat‘ pri reaiizácii Vodnej stavby nasledovné podmienky:
a) zvolávat kontrolné dni min. jedenkrát do mesiaca za účasti zodpovedných

zamestnancov Budúceho preberajúceho (technický dozor, zástupcovia divízie
dístribúcie vody a odboru investícií),

b) na Vodnej stavbe musia byt použité en materiály uvedené v Projektovej
dokumentácii vrátane jej zmien vopred odsúhlasených Budúcim preberajúcim,

c) pri zakrývaní vykonaných stavebných prác vyzvat technický dozor Budúceho
preberajúceho na preverenie zakrývaných prác; výzva musí byt‘ písomná formou
zápisu v stavebnom denníku; ak sa technický dozor Budúceho preberajúceho
bez uvedenia dóvodu nedostaví na zakrytie vykonaných stavebných prác
v termíne uvedenom vo výzve, je Budúci odovzdávajúci vykonat‘ zakrytie
vykonaných stavebných prác bez prítomností technického dozoru Budúceho
preberajúceho, pre vylúčenie pochybností platí, že dĎvod, ktorý je Budúci
odovzdávajúci povinný akceptovat‘ ako dóvod nedostavenia sa na zakrytie
vykonaných stavebných prác, musí byt objektívny, tj. taký, ktorý by bránil
komukol‘vek v účasti na zakrytí vykonaných stavebných prác;

d) technický dozor Budúceho preberajúceho je oprávnený dat‘ Budúcemu
odovzdávajúcemu príkaz prerušit‘ práce, pokial‘ zodpovedný stavbyvedúci nie je
dosiahnutel‘ný a ak je ohrozená bezpečnost‘ uskutočňovanej Vodnej stavby, jej
okolia, život alebo zdravie osób pracuj úcich na stavbe aiebo ak hrozia mé vážne
hospodárske škody, avšak prerušenie prác móže trvat‘ len po dobu nevyhnutnú
na nápravu,;

e) zabezpečit‘ účast‘ stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré
vykonáva technický dozor Budúceho preberajúceho a bez meškania robit
opatrenia na odstránenie reklamovaných vád a odchýlok od Projektovej
dokumentácie,

f) realizáciu prepoja, odstávok, vrátane ich ohlásenia, funkčných skúšok
vodovodného potrubia, vykonávat podia pokynov technického dozoru Budúceho
preberajúceho a za účasti zamestnancov divizie distribúcie vody, ktorí sú povinní
dostavit‘ sa na ne v term íne uvedenom vo výzve, vykonanej vo forme zápisu
v stavebnom denníku,

g) tridsat‘ (30) dní pred začatím reaiizácie jednotlivých prác na Vodnej stavbe
predložit‘ na odsúhiasenie harmonogram prác, technologické postupy
a certifikáty použitých materiáiov (kópia).

4.4. Budúci odovzdávajúci sa d‘alej zaväzuje:
a) umožnit‘ zástupcom Budúceho preberajúceho:
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(1) počas realizácie Vodnej stavby vstup na Vodnú stavbu a jej kontrolu za N
prítomnosti Budúceho odovzdávajúceho,

(2) vykonat‘ zápisy o zistených chybách do stavebného denníka a v lehote
troch (3) pracovných dní reagovat‘ na tieto zápisy,

(3) prizvat‘ vedúceho príslušnej prevádzky divízíe distribúcie vody Budúceho
preberajúceho alebo majstra príslušnej prevádzky divízie distribúcie vody
Budúceho preberajúceho za účelom kontroly pokládky Verejného
vodovodu,

b) prizvat‘ zástupcov Budúceho preberajúceho na prevzatie jednotlivých etáp
výstavby Vodnej stavby, napr. niveleta lóžka výkopu, tlaková skúška, zásyp,
funkčné skúšky a pod,

c) zabezpečit včasným písomným pozvaním, prípadne e-mailom, účast
povereného pracovníka divízie distribúcie vody Budúceho preberajúceho na
preberaní Vodnej stavby, pnp. objektu od zhotovitel‘a, ktorý na základe osobitnej
zmluvy s Budúcim odovzdávajúcim bude realizovat‘ Vodnú stavbu (d‘alej len
„Zhotovitel‘), vrátane prehliadok, funkčných skúšok s možnost‘ou uviest‘ do
zápisnice zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej dokumentácie;
preberacie konanie sa musí uskutočnit‘ najneskór do 30 dní od zrealizovania
ostrých prepojov a ukončení povrchových úprav nad Vodnou stavbou,

d) zabezpečit‘ zriadenie vecného bremena v súlade s článkom V. Budúcej zmluvy
na Pozemkoch, cez ktoré bude sanovaný Verejný vodovod v zmysle projektovej
dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania
skutočne trasovaný, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osčb (vrátane Budúceho
odovzdávajúceho) odlišných od Budúceho preberajúceho (d‘alej len „Vecné
bremeno‘). Za účelom zriadenia vecného bremena sa Budúci preberajúci
zaväzuje poskytnút Budúcemu odovzdávajúcemu nevyhnutnú súčinnost‘, pričom
pre vylúčenie pochybností platí, že Budúci odovzdávajúci je oprávnený zriadit
vecné bremeno v prospech Budúceho preberajúceho v rozsahu uvedenom
v článku V. Budúcej zmluvy i pred uzatvorením Budúcej zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany konštatujú, že záväzok Budúceho
odovzdávajúceho zniadit‘ Vecné bremeno sa vztahuje aj na prípady, kedy sa
trasovanie Verejného vodovodu v dösledku sanácie nemení, tj. Verejný vodovod
ostáva v póvodnej trase, avšak majetkovo-právne vztahy k Pozemkom
dotknutým týmto Verejným vodovodom, nie sú vysponiadané (Vecné bremeno
nie je zriadené).

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú, pričom všetky náklady na
zriadenie Vecného bremena (napr. odplatu za zriadenie Vecného bremena,
náklady na vyhotovenie geometrického plánu, poplatok za návrh na vklad
Vecného bremena do katastra nehnutel‘ností a pod.) bude znášat‘ Budúci
odovzdávajúci.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa budú Pozemky zat‘ažovat‘ v celom
rozsahu, vyhotovenie geometrického plánu pre tento účel nebude potrebné.

e) pred podpisom Budúcej zmluvy pnedložit‘ Budúcemu preberajúcemu:
(1) ohlásenie Vodnej stavby zaslané príslušnému stavebnému úradu v súlade

s 55 ods. 2 v spojení 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „Stavebný zákon), za predpokladu, že na realizáciu Vodnej
stavby postačí ohlásenie Vodnej stavby
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(2) oznámenie príslušného stavebného úradu, že proti uskutočneniu ohlásenej
Vodnej stavbe nemá námietky, za predpokladu, že na reahzáciu Vodnej
stavby postačí ohlásenie Vodnej stavby

(3) predpísané doklady technického charakteru, ktoré Budúci odovzdávajúci
predloží príslušnému stavebnému úradu k ohláseniu Vodnej stavby,

(4) oznámenie príslušnému stavebnému úradu o ukončení prác na Vodnej
stavbe, ak to bude v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov potrebné,

(5) právoplatné stavebné povolenie vydané príslušným orgánom vrátane jeho
prípadných zmien a dodatkov, ak sa bude jeho vydanie vyžadovat‘,

(6) právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané príslušným orgánom vrátane
prípadných dodatkov a zmien, ak sa bude jeho vydanie vyžadovat‘,

(7) predpísané doklady k preberaciemu konaniu,
(8) zápisnicu z preberacieho konania od zhotovitel‘a v zmysle bodu 4.4 písm.

c) tejto Zmluvy S rozpisom Vodnej stavby na jednotlivé objekty, ktoré budú
predmetom odovzdania,

(9) doklad o spösobe zrušenia sanovaného Verejného vodovodu,
(10) kom pletnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Vod nej

stavby s geodetickým zameraním v súradnicovom systéme JTSK,
výškovom systéme Balt p. v. a digitálnej forme (vo formáte *dgn)
s grafickým výstupom, vrátane písomného potvrdenia oddelenia GIS
Budúceho preberajúceho,

(11) doplnok k prevádzkovému poriadku, ak si to bude vyžadovat charakter
realizovanej Vodnej stavby,

všetky doklady je Budúci odovzdávajúci povinný predložit‘ Budúcemu
preberajúcemu v origináli alebo ako úradne overenú kópiu, s odtlačkom pečiatky
a podpisom projektanta, Zhotovitel‘a a Budúceho odovzdávajúceho, s výnimkou
tých dokladov, z ktorých povahy vyplýva, že ich odtlačok pečiatky a podpis nie je
nevyhnutný,

f) zabezpečit u Zhotoviteta Vodnej stavby včasné odstránenie zistených vád
a nedorobkov, a to aj pokial‘ ide o chyby zistené pri preberacom konaní Vodnej
stavby od Zhotovitel‘a; do času riadneho odstránenia vád a nedorobkov,
s výnimkou tých, ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu Vodnej stavby,
vrátane vád zistených pri preberacom konaní, nie je Budúci odovzdávajúci
oprávnený vyzvat‘ Budúceho preberajúceho na uzatvorenie Budúcej zmluvy
a prevzatie Vodnej stavby,

g) poskytnút‘ Budúcemu preberajúcemu nevyhnutnú súčinnost v súvislosti
s uzavretím Budúcej zmluvy a v súvislosti s odovzdaním a prevzatím Vodnej
stavby,

h) pripravit na odovzdanie Budúcemu preberajúcemu Vodnú stavbu v riadnom
technickom (prevádzkyschopnom) a technologickom stave.

Článok V.
PRÁVA A POVINNOSTI BUDÚCEHO PREBERAJÚCEHO

5.1. Budúci preberajúci berle na vedomie, že Projektová dokumentácia a realizácia Vodnej
stavby bude uskutočnená v súlade s normami a všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v čase spracovania projektu a realizácie Vodnej stavby. Prípadná
zmena niektorých noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov v čase
odovzdania Vodnej stavby Budúcemu preberajúcemu nemóže byt‘ dóvodom
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neprevzatia Vodnej stavby, pokiaľ výmena konkrétnych zariadení nie je priamo
nariadená novou normou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom.

5.2. Budúci preberajúci sa zavázuje poskytnút‘ Budúcemu odovzdávajúcemu nevyhnutnú
súčinnost‘ v súvislosti s uzavretím Budúcej zmluvy a v súvislosti $ odovzdaním
a prevzatím Vodnej stavby a po splnení dohodnutých podmienok i) na výzvu Budúceho
odovzdávajúceho uzavriet‘ s Budúcim odovzdávajúcim Budúcu zmluvu, ii) prevziat‘ od
Budúceho odovzdávajúceho Vodnú stavbu, ktorá bude v riadnom technickom
(prevádzkyschopnom) a technologickom stave bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili
riadnej prevádzke Vodnej stavby, a iii) uhradit‘ Budúcemu odovzdávajúcemu
dohodnutú odplatu.

Článok VI.
QDPLA TA

6.1. Kedže vdösledku sanácie Verejného vodovodu döjde kjeho zhodnoteniu, Zmluvné
strany sa dohodli, že Budúci odovzdávajúci vykoná sanáciu Verejného vodovodu
odplatne a Budúci preberajúci uhradí Budúcemu odovzdávajúcemu (i) odplatu vo
výške 88.948,11 EUR (slovom: osemdesiatosem tisíc devt‘stoštyridsat‘osem eur a
jedenást‘ eurocentov) bez DPH predstavujúcu sumu zodpovedajúcu celkovým
predpokladaným nákladom na sanáciu Verejného vodovodu podIa rozpočtu vopred
odsúhlaseného obidvomi Zmluvnými stranami, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy
(d‘alej len „Rozpočet‘) alebo ii) odplatu určenú podIa bodu 6.5. tohto článku Zmluvy,
ak döjde k navýšeniu Rozpočtu v dösledku naviac prác vopred odsúhlasených
Budúcim preberajúcim (dalej (en „Odplata). K Odplate bude uplatnený režim DPH
podIa aktuálne platných právnych predpisov.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak po podpise tejto Zmluvy vyjdú počas realizácie
sanácie Verejného vodovodu najavo nové skutočnosti, ktoré budú mat‘ za následok
zvýšenie nákladov uvedených v Rozpočte, Budúci odovzdávajúci je povinný predložit
Budúcemu preberajúcemu na schválenie rozpočet nákladov prác a služieb, ktoré
neboli predpokladané v odsúhlasenom Rozpočte a potreba ich vykonania vznikla
v priebehu realizácie Vodnej stavby (dalej len ako „Naviac práce‘). Naviac práce je
Budúci odovzdávajúcu oprávnený realizovat‘ až po ich písomnom odsúhlasení
Budúcim preberajúcim, za ktorého je oprávnený posúdit‘ potrebu Naviac prác a s tým
súvisiacu zmenu Rozpočtu technický dozor Budúceho preberajúceho. Budúci
preberajúci je povinný sa k Naviac prácam vyjadrit‘ najneskör do tridsiatich (30)
kalendárnych dní od obdržania Oznámenia o naviac prácach predložených Budúcim
odovzdávajúcím; v rovnakej Iehote je povinný vyjadrit‘ sa aj k prípadným úpravám
Naviac prác, ktoré boli Budúcim odovzdávajúcim upravené podIa podmienok
a pripomienok Budúceho preberajúceho. Pre vylúčenie pochybností sa však Zmluvné
strany dohodli, že zmeškanie vyššie uvedenej lehoty na vyjadrenie Budúceho
preberajúceho k Naviac prácam nemá za následok ich automatické odsúhlasenie.

6.3. V období od zistenia nových skutočností o potrebe vykonania Naviac prác, ktoré neboli
predpokladané v Projektovej dokumentácii a zohl‘adnené v Rozpočte, až do dňa
písomného odsúhlasenia Naviac prác, nie je Budúci odovzdávajúci oprávnený zistené
naviac práce a služby realizovat.

6.4. V prĺpade Oznámenia Budúceho odovzdávajúceho o navíac prácach je Budúci
preberajúci oprávnený v Oznámení o nesúhlase rozporovat‘ i) samotnú potrebu
realizácie Naviac prác v prípade, ak je možné Vodnú stavbu zrealizovat v rovnakej
kvalite a bez predlženia výstavby bez navrhnutých Naviac prác, alebo ii) cenu
jednotlivých položiek Naviac prác. Ak Budúci preberajúci doručí Budúcemu
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odovzdávajúcemu Oznámenie o nesúhlase s Naviac prácami v lehote podia bodu 6.2.
tohto článku Zmluvy, v ktorom rozporoval samotnú potrebu naviac prác, Budúci
odovzdávajúci nie je oprávnený ich realizovat‘; v prípade porušenia tejto povinnosti
Budúci odovzdávajúci znáša všetky náklady vynaložené na Naviac práce, ktoré neboli
zo strany Budúceho preberajúceho odsúhlasené, a tieto sa nebudú započítavat‘ do
Odplaty hradenej Budúcim preberajúcim Budúcemu odovzdávajúcemu.

6.5. Ak Budúci preberajúci v Oznámení o nesúhlase nebude rozporovat samotnú potrebu
Naviac prác v zmysle bodu 6.4 tohto článku Zmluvy, ale len cenu jednotlivých položiek
Naviac prác, výška jednotlivých položiek nákladov na Naviac práce, rozporovaných
Budúcim preberajúcim v Oznámení o nesúhlase, bude určená podia:
(i) jednotkových cien uvedených v Rozpočte, a to pri tých položkách, ktorých

jednotkové ceny uvedené v Oznámení o Naviac prácach budú prevyšovat
jednotkové ceny uvedené v Rozpočte,

(ii) jednotkových cien vyplývajúcich Zo všeobecne používaných cenníkov materiálu
a stavebných prác CENKROS plus v cenovej hladine z prvého štvrťroka
kalendárneho roka, v ktorom Budúci odovzdávajúci resp. zhotovitel‘ dokončí
stavebné práce na sanácii Verejného vodovodu na základe stavebného
denníka pre položky, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte včbec; ak sa tieto
stavebné práce dokončia v priebehu prvého štvrťroka, cenová hladina sa určí
za posledný štvrtrok kalendárneho roka predchádzajúceho roku dokončenia
stavebných prác; pre vylúčenie pochybností stavebné práce sa určia len v
takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na sanáciu Verejného vodovodu a súčasne
nie sú nevyhnutné za účeiom rekonštrukcie mého stavebného objektu ako
Verejného vodovodu, a to pre položky, ktoré sú uvedené vo všeobecne
používaných cenníkoch materiálu a stavebných prác, a

(iii) podIa faktúr uhradených Budúcim odovzdávajúcim resp. zhotovitel‘om
jednotlivým dodávatei‘om materiálu, resp. stavebných prác pre položky, ktoré
nie sú uvedené v Rozpočte ani vo všeobecne použivaných cenníkoch materiálu
a stavebných prác, pričom v takomto prípade sa náklady určia ako súčet
takýchto faktúr.

V takomto prípade bude Odplata určená ako súčet takto určených nákladov (tj.
nákladov pre položky Naviac prác rozporovaných Budúcim preberajúcim v Oznámení
o nesúhlase) a výšky skutočných nákladov, ktoré sú totožné s nákladmi pre položky
Rozpočtu odsúhlaseného pred podpisom tejto Zmluvy.

6.6. S ohl‘adom na ustanovenia bodu 6.1. až 6.5. tohto článku Zmluvy je Budúci
odovzdávajúci povinný predložit Budúcemu preberajúcemu spolu s výzvou na
uzatvorenie Budúcej zmluvy v zmysle článku III. bod 3.2. Zmluvy aj Konečný rozpočet,
ktorý bude
a) totožný s Rozpočtom obsahujúcim predpokladané celkové náklady na

realizáciu Vodnej stavby vopred odsúhlasený Budúcim preberajúcim pred
podpisom tejto Zmluvy a ktorý tvorí Príiohu č. 3 tejto Zmluvy, alebo

b) obsahovat‘ položky totožné s nákladmi pre položky Rozpočtu odsúhlaseného
pred podpisom tejto Zmluvy a položky Naviac prác vopred odsúhlasené
Budúcim preberajúcim v zmysle tejto Zmluvy, v dösledku čoho bude výška
Odplaty podIa Konečného rozpočtu vyššia ako Odplata predpokladaná
Rozpočtom.

6.7. Špecifikácia platobných podmienok je uvedená v článku VI. Budúcej zmluvy ‚ ktorá je
pre Zmluvné strany závázná a platobnými podmienkami uvedenými v nej sú Zmluvné
strany viazané.

Článok VII.
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OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastníctvo Verejného vodovodu sa v dčsiedku

jeho sanácie nemení a jeho vlastníkom počas sanácie Verejného vodovodu stále

ostáva Budúci preberajúci.

7.2. Budúci odovzdávajúci sa zavázuje v Budúcej zmiuve vyhlásit, že Vodná stavba je

vybudovaná v súiade s podmienkami dohodnutými medzi Zmluvnými stranami v tejto

Zmluve, vrátane Podmienok.

7.3. Budúci odovzdávajúci sa zavázuje v Budúcej zmluve bezodplatne odstúpit‘ (previest)

na Budúceho preberajúceho všetky práva vyplývajúce zo zmiuvy o dieio v rozsahu,

v akom ich nadobudol od zhotovitel‘a Vodnej stavby, pričom Budúci preberajúci si bude

svoje práva zo záruky a zodpovednosti za vady diela uplatňovat‘ výlučne priamo voči

príslušnému zhotovitelovi Vodnej stavby ktorý záruku poskytol ako odborný zhotovitel,

a ktorý dielo fyzicky vykonal; v prípade odövodnenej a nevyhnutnej potreby v rámci

uplatnenia práv Budúceho preberajúceho podia predchádzajúcej vety se Budúci

odovzdávajúci zaväzuje zabezpečit‘ primeranú súčinnost‘.

7.4. Do dňa nadobudnutia účinnosti Budúcej zmluvy Budúci odovzdávajúci zodpovedá za

akúkol‘vek škodu, ktorá vznikne na Vodnej stavbe alebo v dósledku jej prevádzkovania,

a ktorej vznik bude v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti Budúceho

odovzdávajúceho alebo nedodržaním podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, najmá

Pod m ie nok.

7.5. Budúci preberajúci podpisom tejto Zmluvy bene na vedomie, že Budúci odovzdávajúci

má záujem realizovat Vodnú stavbu v súlade s 55 ods. 2 v spojení 57 Stavebného

zákona formou ohlášky príslušnému stavebnému úradu. Zmluvné strany sa preto

dohodli, že Budúci odovzdávajúci zabezpečí na základe tejto Zmluvy podanie

písomného ohlásenia na realizáciu Vodnej stavby podIa Projektovej dokumentácie

vrátane súvisiacej dokumentácie a všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk a

súhlasov príslušnému stavebnému úradu, a to vo svojom mene a na svoje náklady. Ak

to bude v zmysle príslušných všeobecne závázných právnych predpisov nevyhnutné,

Budúci odovzdávajúci se zaväzuje zabezpečit vo svojom mene a na svoje náklady na

základe tejto Zmluvy vydanie stavebného povolenia na realizáciu sanácie Verejného

vodovodu; povinnosť zabezpečit‘ a predložit‘ pníslušnému stavebnému úradu súvisiacu

dokumentáciu a potrebné vyjadrenia, stanoviská a súhlasy na náklady Budúceho

odovzdávajúceho platí rovnako, Ak príslušný stavebný úrad k ohláseniu, resp.

k žiadosti o vydanie stavebného povolenia (ak bude nevyhnutné) bude požadovat‘

osobitný súhlas Budúceho preberajúceho ako vlastníka Verejného vodovodu, alebo iný

úkon zo strany Budúceho preberajúceho, zavázuje se Budúci preberajúci takýto súhlas

alebo úkon podIa požiadavky príslušného stavebného úradu poskytnúť, a to bez

zbytočného odkladu po písomnej žiadosti Budúceho odovzdávajúceho (postačí aj

formou e-mailu), najneskčr však do piatich (5) pracovných dní od doručenia takejto

žiadosti Budúcemu preberajúcemu.

7.6. Následne je Budúci odovzdávajúci povinný všetku dokumentáciu vrátane originálu

právoplatného stavebného povolenia (ak bude potrebné) a originálu rozhodnutia

o užívaní Vodnej stavby (ak bude potrebné) predložit‘ Budúcemu preberajúcemu ako

súčast‘ dokladov v zmysle článku IV. bod 4.4. písm. e) Zmluvy.

7.7. Ak pníslušný stavebný úrad dodatočne zistí, že Vodná stavba bole postavená bez

stavebného povolenia a začne konanie o dodatočnom povolení Vodnej stavby, Budúci

odovzdávajúci sa zavázuje poskytnút‘ stavebnému úradu a Budúcemu preberajúcemu

všetku súčinnost a postupovat‘ tak, aby bole Vodná stavba dodatočne zlegalizovaná

v súlade so Stavebným zákonom.



7.8. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa navzájom informovat‘ o všetkých
podstatných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri plnení alebo v súvislosti s
plnením povinností podia tejto Zmluvy a ktoré majú vplyv na plnenie predmetu tejto
Zmluvy.

Článok VIII.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. „Osobné údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno,
identifikačné číslo, lokalizačně údaje, oniine identifikátor, alebo odkazom na jeden či
viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘jedna Zmluvná
strana zdiei‘a akékoľvek osobně údaje s druhou Zmiuvnou stranou, táto druhá Zmluvná
strana je povinná tieto osobné údaje spracovat‘ v súlade s prísiušnými právnymi
predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia
EU Č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voi‘nom
pohybe takýchto údajov (d‘alej len „GDPR), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a
štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmiuvná strana je povinná zabezpečiť,
aby boji vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a
predchádzanie poškodeniu, strate aiebo zničeniu osobných údajov. Pokiai‘ sa osobné
údaje jednej Zmiuvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich
takáto osoba získa, druhá Zmluvná strana je povinná bezodkiadne upovedomit
dotknutú Zmiuvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súčinnosti
s dotknutou Zmiuvnou stranou pri výkone akýchkoi‘vek opatrení s ciei‘om zmierniV
následky straty aiebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených
prípadoch je Zmiuvná strana povinná vykonat‘ všetky príslušné opatrenia na
zabezpečenie. aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v
súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú
súčast‘ou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Zmiuvnú stranu
vzt‘ahujú povinnosti v zmysle GDPR.

Článok IX.
DORUČOVANIE

9.1. Všetky oznámenia a žiadosti podl‘a Zmluvy, ak budú urobené v pĺsomnej forme, budú
doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy.

9.2. Takéto písomné oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovat‘ za
doručené:

(1) momentom odovzdania na takejto adrese aiebo momentom odmietnutia
prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),

(2) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odosiania (v prípade
doručovania doporučenou poštou) bez ohl‘adu na to, či ich adresát
skutočne prevzal, a to aj v prípade, že sa adresát o ich obsahu
nedozvedel.

9.3. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v pracovný deň v čase mimo bežnej
pracovnej doby (8:00 až 17:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný
deň.

9.4. Pre účely eiektronickej komunikácie aiebo osobného doruČenia sa urČujú nasledovné
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‘N
osoby a ich e-mailové adresy:

Za Budúceho odovzdávajúceho:
Do rúk: lnq, Miloš Veselický, projektový manažér
tet.:
e-mail:

Do rúk: JUDr. Jana Dekánková, právnik
tel.:
e-mail:

Za Budúceho preberajúceho:

Vo veciach právnych:
do rúk: JUDr. Jana Paprčková, vedúca oddelenia koordinácie VHS
tel:
e-mail:

Vo veciach technických:
do rúk: Ing. Marek Brunovský, vedúci odboru investíciĺ
tel:
e-mail:

Čiánok X.
ZÁ VEREČNÉ USTANOVEN/A

10.1. Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
Zmluvných strán a účinnost dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podIa 47a ods.
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na
webovom sídle Budúceho preberajúceho, nakoľko sa jedná o Zmluvu povinne
zverejňovanú podIa 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. Budúci preberajúci vydá Budúcemu odovzdávajúcemu na
požiadanie písomné potvrdenie o zverejnenĺ Zmluvy.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu nie je možné vypovedat. Od Zmluvy möže
ktorákolvek zo Zmluvných strán odstúpit len za zákonných dövodov. Budúci
odovzdávajúci je dalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpit len v prípade, že z dövodov
na strane Budúceho preberajúceho, napríklad v dösledku neposkytnutej súčinnosti,
nebude schopný realizovat sanáciu Verejného vodovodu, pričom k náprave nedčjde
ani po predchádzajúcej písomnej výzve zaslanej Budúcim odovzdávajúcim Budúcemu
preberajúcemu. Budúci odovzdávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit i v prípade
vydania oznámenia, že voči realizácii Vodnej stavby má príslušný stavebný úrad
námietky, resp. nevydania stavebného povolenia na realizáciu Vodnej stavby.
Odstúpenie je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného odstúpenia od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

10.3. Zmluvu je možné menit alebo doplnit en písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každá za Zmluvných strán
obdrží tri (3) vyhotovenia.
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10.5. Práva a povinnosti touto Zmluvou neupravené sa nadia najmä ustanoveniami zákona
Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

106. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy vzhl‘adom na neskonšiu legislatívnu
zmenu, alebo z akéhokol‘vek mého důvodu stane právne neúčinné alebo neplatné,
uvedené nemá za následok neplatnost‘ celej Zmluvy a Zmtuvné strany sa zaväzujú
vyvinút‘ primerané úsilie za účelom nahradenia takéhoto neúčinného alebo neplatného
ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude najviac zodpovedat‘ účelu póvodného
ustanovenia.

10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.

108. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že Budúca zmluva tak, ako je upravená v Pnílohe
č. 1 tejto Zmluvy, nepredstavuje celú (úplnú) dohodu Zmluvných strán ohladne obsahu
Budúcej zmluvy a bota do tejto Zmluvy vložená výlučne za účelom čo možno
najpresnejšieho formulovania vůle Zmluvných strán tak, aby sa minimalizovala
nejasnost‘ a neurčitost‘ budúceho záväzku,

109. Neoddetitelnou súčast‘ou tejto Zmluvy je nasledovná pníloha:
Pníloha Č. 1 — Návrh Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby
Príloha Č. 2 — Kópia prvej strany Projektovej dokumentácie
Príloha Č. 3 — Rozpočet

V Bratislave dňa: .iOo‘O V Bratislave dňa: 21 102 O

Za Budúceho odovzdávajúceho: Za Bu‘ ceno preber úceho:
VYDRICA DEVELOPMENT, a Brat.iavská vodár iská spoloČnost, as.

Ing. Dušan Peško JUDr. Pe ;r Otajoš
podpredseda predstavenstva predse predstavenstva a generátny

riaditel‘

Mgr. Lukáš Dlugoš Ing. Emerich Šinka
člen predstavenstva Člen predstavenstva a finančný riaditel
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Príloha Č. I

Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a pre vzatí vodnej stavby medzi spoločnostbu VYDRICA
DEVELOPMENT a.s. ako Budúcim odovzdávajúcim a spoločnostbu Bratislavská vodárenská spoIočnost as.

ako Budúcim preberajúcim Č. BP/12ĺ40202/2020/BVS

Návrh Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby

ZMLUVA O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VODNEJ STAVBY

uzatvorená podta 289 a nas!. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (dalej len „Obchodný zákonník‘)

Č. {•]

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Odovzdávajúci: VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.
So sídlom: Legionárska 10, 811 07 Bratislava — m.č. Staré Mesto
Právna forma: akciová spoločnost‘
Zastúpený: [•]‘ člen predstavenstva

[•]‘ podpredseda predstavenstva
100: 51 733 064
DIČ: 2120780970
IČ DPH: SK2120780970
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: v uucnoanom registri ukresneno súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 6797/B
(dalej len „Odovzdávajúci‘)

a

1 .2. Preberajúci: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
So sídlom: Prešovská ul. Č. 48, 826 46 Bratislava 29
Právna forma: akciová spoločnost‘
Zastúpený: [.1‘ predseda predstavenstva a generálny riaditel

[•]‘ člen predstavenstva a finančný riaditel‘
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: vedúci divízie distribúcie vody
100: • 35 850 370
DIČ: 2020263432
lČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: v uucnoclnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(dalej len „Preberajúci)

(Odovzdávajúci a Preberajúci dalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo
„Zmluvná strana“)

uzatvárajú túto Zmluvu o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby (d‘alej len „Zmluva“).
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ČIánokII.
PREA MB ULA

2.1. Ked‘že
a) dňa [•] Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní

a prevzatĺ vodnej stavby č. [.} (dalej len „Budúca zmluva“), predmetom ktorej balo
udelenie súhlasu Odovzdávajúcemu a stanovenie podmienok realizácie sanácie
verejného vodovodu v rámci stavby: „Sanácia vodovodu — Zižkova ulica“ (dalej
len „Stavba“), ktorú bob nevyhnutné realizovat‘ z dóvodu realizácie
developerského projektu Odovzdávajúceho s názvom Bratislavské podhradie —

Vydrica,

b) Odovzdávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo zrealizoval sanáciu
verejného vodovodu v rozsahu

- verejný vodovod ON 200 materiál: tvLT v dÍžke 117,7 m

(dalej len „Vodná stavba‘ alebo „Verejný vodovod‘),

a to v súlade s podmienkami dohodnutými v Budúcej zmluve a predložil
Preberajúcemu všetku súvisiacu dokumentáciu,

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, a to za účelom odovzdania sanovaného
Verejného vodovodu Preberajúcemu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Odovzdávajúci v dĎsledku ním prejaveného záujmu uskutočnil sanáciu Verejného
vodovodu vo vlastníctve Preberajúceho v súlade:
a) padmienkami danými Okresným úradom Bratislava, Odborom starostlivosti o

životné prostredie, Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia v Oznámení, že proti uskutočneniu ohlásenej Vadnej stavbe nemá
námietky! alt. so stavebným povolením Vodnej stavby č. [.1 vydaným Okresným
úradom Bratislava, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Oddelením
ochrany prírody a vybraných zbožiek životného prostredia za dňa [•]‘ ktoré
nadobudlo právoplatnost dňa [•]‘ (ak jeho vydanie bo/o potrebné vzmys/e
pr/slušných všeobecne záväzných právnych predpisov),

b) s požiadavkami Preberajúceho a
c) dalšími podmienkami dohodnutými Zmluvnými stranami v Budúcej zmluve.

3.2. V súlade š ustanovenĺm 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v siet‘ových odvetviach v znení neskorších predpisov (d‘alej len „Zákon“)
súčastou Verejného vodovodu nie sú vodovodné prípojky.

3.3. Vodná stavba sa nachádza v obci Bratislava — m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I.,
katastrálne územie Staré Mesto, na pozemkoch parc. reg C, a to:

- parc. č. 21462/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1208 m2,
zapísaný na liste vlastníctva Č. 1656, ktorýje vo výluČnom vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislava, Primaciálne námestia 1, 81499 Bratislava,
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- parc. č. 21462/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1593 rn2,
zapísaný na liste vlastníctva Č. 7560, ktorý je vo výluČnom vlastníctve spoloČnosti
Vydrica as., Dr. Vladimĺra Clementisa 10, 821 02 Bratislava,

(d‘alej len ‚Pozemky).

3.4. Predmetom tejto Zmluvy je
a) záväzok Odovzdávajúceho odovzdat Preberajúcemu Vodnú stavbu a splnit dalšie

súvisiace povinnosti,
b) závázok Preberajúceho prevziat‘ od Odovzdávajúceho Vodnú stavbu a splnit

d‘alšie súvisiace povinnosti,
c) záväzok Preberajúceho uhradit Odovzdávajúcemu Odplatu dohodnutú podIa

Článku Vl. Zmluvy,
d) úprava dalších práv a povinností Zmluvných strán.

Článok IV.
OSOBITNÉ USTANOVENIA A VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Odovzdávajúcí vyhlasuje, že Vodná stavba je vybudovaná v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou spoločnost‘ou PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54
Bratislava, 100: 44 159 072, podmienkami danými príslušným stavebným úradom v
oznámení, že nemá námietky voči ohlásenej Vodnej stavbe resp. v súlade so
stavebným povolením (akjeho vydanie bob potrebné v zmysIe príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov) a za podmienok uvedených v Budúcej zmluve, je bez
nedorobkov a vád, ktoré by bránili riadnej prevádzke Vodnej stavby, t. j. je v riadnom
technickom a technologickom stave.

42. Preberajúci sa dókladne oboznámil so skutočným stavorn odovzdávanej Vodnej
stavby, ako aj s potrebnou dokumentáciou v zmysle zápisov o odovzdani a prevzatí
Vodnej stavby od zhotoviteľa, ktorý na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej
s Odovzdávajúcim zrealizoval Vodnú stavbu. Užívanie Vodnej stavby bob povolené
rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Č.: [.1 zo dňa:
[.3, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa [•] (akjeho vydanie bude potrebné vzmysle
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov).

4.3. Odovzdávajúci uzatvorením tejto Zmluvy bezodplatne postupuje (prevádza) na
Preberajúceho všetky práva vyplývajúce mu zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
Odovzdávajúcim a zhotoviteľom vodnej stavby — spobočnost‘ou [.1‘ So sídbom: [.1‘
100: [.3 (d‘alej len „Zhotovitel“), a to za účelom umožnenia Preberajúcemu riadne
si priamo u Zhotoviteľa Vodnej stavby uplatňovat‘ prípadné nároky z vád Vodnej
stavby v rámci záručnej doby.

Odovzdávajúci súčasne predložil Preberajúcemu Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že
v prípade poruchy resp. výskytu reklamovanej vady je Preberajúci oprávnený
uplatnit‘ si práva zo záruky Vodnej stavby priamo voČi Zhotoviteľovi. Čestné
vyhlásenie tvorí Prílohu Č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčast‘.

4.4. Odovzdávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli na odovzdanej Vodnej stavbe
do dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vzmysle Článku Vil. bod 72. Zmluvy
a ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s porušením akejkol‘vek z povinností
Odovzdávajúceho dohodnutých s Preberajúcim v Budúcej zmluve a/abebo ktoré vznikli
v príčinnej súvislosti s porušením akejkol‘vek povinnosti zhotovitel‘a Vodnej stavby
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vyplývajúcej zo zmluvy o dlelo uzavretej medzi Odovzdávajúcim a zhotovitel‘om Vodnej
stavby.

4.5. Odovzdávajúci deklaruje zrušenie pčvodného potrubia Verejného vodovodu takto:
[•1

4.6. Odovzdanie a prevzatie Vodnej stavby do užívania Preberajúcemu sa uskutoční
dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy v zmysle článku Vil, bod 7.2 Zmluvy.
o odovzdaní Vodnej stavby Preberajúcemu v zmysie predchádzajúcej vety sa
nebude spisovat‘ osobitný protokol.

Článok V.
ZR/ADEN/E VECNÝCH BREM/EN

5.1. Odovzdávajúci sa zaväzuje, že v lehote troch (3) kaiendárnych mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmiuvy zabezpečí v prospech Preberajúceho ako
oprávneného z vecného bremena zriadenie vecného bremena s obsahom podIa bodu
5.2. písm. b) Zmluvy na nasledujúcom pozemku:

a) pozemok parcely registra „C‘, parc. č. 21462/11, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, výmera 1593 rn2, nachádzajúci sa vobci Bratislava — m. č. Staré
Mesto, okres Bratislava I., katastrálne územie Staré Mesto, zapĺsaný na liste
vlastníctva č. 7560, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Vydrica as., Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava (dalej len „Zat‘ažený pozemok“).

5.2. Odovzdávajúci sa za tým účelom zaväzuje na svoje náklady zabezpečit

a) vypracovanie geometrického plánu na účely zriadenia vecného bremena k časti
Zataženého pozemku, na ktorom sa Verejný vodovod nachádza (d‘alej len
„Geometrický plán“),

b) doručenie Preberajúcemu zo strany Vydrica as., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821
02 Bratislava ako vlastníka Zataženého pozemku a Povinného z vecného
bremena Zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena, ktorá bude uzavretá
medzi Povinným z vecného bremena (vlastníkom Zataženého pozemku),
Preberajúcim (Oprávneným z vecného bremena) ako vlastníkom Verejného
vodovodu a za účasti Odovzdávajúceho ako platitel‘a (zúčastnenej osoby), na
základe ktorej bude Povinným z vecného bremena na dobu neurčitú bezodplatne
zriadené vecné bremeno v prospech Preberajúceho (Oprávneného z vecného
bremena) ako vlastníka Verejného vodovodu, ako aj v prospech každého d‘alšieho
vlastníka Verejného vodovodu, príp. právneho nástupcu Preberajúceho (vecné
bremeno pósobiace in rem) k časti Zat‘aženého pozemku v rozsahu podIa
Geometrického plánu, pričom predmetnému vecnému bremenu bude zodpovedat‘
právo spočívajúce v práve uloženia, umiestnenia, zriadenia, vedenia a
prevádzkovania Verejného vodovodu v práve užívania, opravy, úpravy, údržby,
kontroly, modernizácíe, rekonštrukcie a odstránenia Verejného vodovodu a
súčasne v práve vstupu na Zat‘ažený pozemok pešo a motorovými i nemotorovými
vozidlami, strojmi a mechanizmami, právo prechodu a prejazdu cez Zatažený
pozemok, a to na účely výkonu opravy, úpravy, údržby, uloženia, prevádzkovania,
užívania, kontroly, modernizácie, rekonštrukcie a/alebo odstránenia Verejného
vodovodu (d‘alej len „Vecné bremeno“).

5.3. Odovzdávajúci bude ako piatitel‘ povinný znášat‘ náklady na poplatok za návrh na vklad
vecného bremena do katastra nehnutel‘ností prípadne odplatu za zriadenie Vecného
bremena, ak by Povinný z vecného bremena nesúhlasil s bezodplatnýrn zriadením.
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5.4. Ak Odovzdávajúci poruší svoj záväzok spočívajúci v zabezpečení zriadenia Vecného
bremena V prospech Preberajúceho ako Oprávneného z vecného bremena v lehote
troch (3) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, resp.
ak z akéhokol‘vek dóvodu nebude Vecné bremeno v prospech Preberajúceho
zriadené, je Preberajúci oprávnený ponechat‘ si Zádržné v celej výške, určenej v článku
Vl. bod 6.3. písm. b) Zmluvy.

5.5. V prípade porušenia záväzku (nesplnenia povinnosti) zabezpečit‘ zriadenie Vecného
bremena zo strany Odovzdávajúceho, Odovzdávajúci sa zaväzuje bez zbytočného
odkladu bezodplatne odovzdat‘ Preberajúcemu Geometrický plán, ktorý bol alebo mal
byt na náklady Odovzdávajúceho vyhotovený za účelom zriadenía Vecného bremena.

Článok VI.
ODPLA TA A PLA TOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe toho, že Odovzdávajúci zrealizoval sanáciu
Verejného vodovodu vo vlastníctve Preberajúceho (tj. zhodnotil majetok
Preberajúceho), uhradí Preberajúci Odovzdávajúcemu odplatu stanovenú na základe
dohody Zmluvných strán vsúlade s podmienkami uvedenými včlánku Vl. bod 6.1.
(ODPLATA) Budúcej zmluvy vo výške [•J EUR bez DPH (slovom: [•} eur) (d‘alej len
„Odplata‘).

6.2. K odplate za sanáciu Verejného vodovodu bude uplatnený režim DPH podIa aktuálne
platných právnych predpisov.

6.3. Preberajúci sa zavázuje zaplatit Odovzdávajúcemu Odplatu v dvoch častiach
(splátkach), a to nasledovne:

a) prvú čast Odplaty vo výške [.1 EUR (slovom [.] eur), predstavujúcej 80 % z Odplaty, do
tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Odovzdávajúcim a doručenej
do podatel‘ne v sídle Preberajúceho, za predpokladu, že:

1) Odovzdávajúci vystaví faktúru do pátnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti Zmluvy vzmysle článku VII. bod 7.2. Zmluvy, a

2) doručená faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu
v zmysle platných všeobecne závázných právnych predpisov, riajmä zákona
Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(dalej len „Zákon o DPH) vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na
jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74 ods.
1 písm. f) Zákona o DPH,

b) druhú čast‘ Odplaty, predstavujúcu zádržné, ktoré je Preberajúci oprávnený zadržat‘ na
zabezpečenie povinnosti Odovzdávajúceho zriadit‘ v prospech Preberajúceho Vecné
bremeno v zmysle článku V. Zmluvy (d‘alej len „Zádržné“), vo výške {•] EUR (slovom:

[.1 eur), predstavujúcej 20 z Odplaty, do tridsiatich (30) dní od splnenia podmienky
(záväzku) uvedeného v článku V. bod 5.1. a 5.2. tejto Zmluvy zo strany
Odovzdávajúceho, t. j. odo dňa zabezpečenia zriadenia Vecného bremena k časti
Zataženého pozemku v prospech Preberajúceho Odovzdávajúcim, a to spósobom
a za podmienok uvedených v tejto Zmluve; pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany
konštatujú, že podmienka na uhradenie druhej časti Odplaty, predstavujúcej Zádržné,
sa budú považovat za splnenú dňom doručenia rozhodnutia o povolení vkladu
Vecného bremena v prospech Preberajúceho ako oprávneného z vecného bremena
do katastra nehnutel‘ností.

Príslušnú čast Odplaty uhradí Preberajúci bezhotovostným prevodom na účet
Odovzdávajúceho uvedenývčlánku I. bod 1.1. Zmluvy.
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6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ všetky náležitosti v zmysle bodu 6.2. a 6.3.tohto článku Zmluvy, je Preberajúci oprávnený vrátit‘ ju Odovzdávajúcemu naprepracovanie resp. doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehotasplatnosti začne plynút‘ dňom doručenia opravenej faktúry do podatetne v sídlePreberajúceho.

6.5. Ak zo strany Odovzdávajúceho bude podmienka zriadit‘ v prospech PreberajúcehoVecné bremeno splnená pred uzatvorením tejto Zmluvy, Preberajúci uhradíOdovzdávajúcemu Odplatu vo výške špecífikovanej vbode 6.1. tohto článku Zmluvynaraz v celosti.

6.6. Za deň zaplatenia ktorejkol‘vek časti Odplaty sa považuje deň pripísania príslušnej častiOdplaty na účet Odovzdávajúceho.

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Preberajúci omešká s uhradenímniektorej časti Odplaty Odovzdávajúcemu, bude Preberajúci povinný uhraditOdovzdávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deňomeškania s uhradením príslušnej časti Odplaty.

Článok VII.
ZÁ VEREČNÉ USTANQ VEN/A

7.1. „Osobné údaje“ znamenajú akékotvek informácie týkajúce sa identifikovanej aleboidentifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmá odkazom na identifikátor, ako je meno,identifjkačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden čiviaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jedna Zmluvnástrana zdiel‘a akékol‘vek osobné údaje s druhou Zmiuvnou stranou, táto druhá Zmluvnástrana je povinná tieto osobně údaje spracovat v súlade s príslušnými právnymipredpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (NariadeniaEU Č. 2016/679 o ochrane fyzických osöb pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nompohybe takýchto údajov (d‘alej len „GDPR)), zákonmi, nariadeniami. pokynmi aštandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečit,aby boii vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti apredchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokial‘ sa osobnéúdaje jednej Zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ichtakáto osoba získa, druhá Zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomitdotknutú Zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súČinnostis dotknutou Zmluvnou stranou pri výkone akýchkol‘vek opatrení s ciel‘om zmiernit‘následky straty alebo neoprávneného pr(stupu k osobným údajom. V stanovenýchprípadoch je Zmluvná strana povinná vykonat všetky príslušné opatrenia nazabezpeČenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali vsúiade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktorě súsúčast‘ou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Zmluvnú stranuvztahujú povinnosti v zmysle GDPR.

7.2. Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvochZmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podia 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nawebovom sídle Preberajúceho, nakoľko sa jedná o Zmluvu povinne zverejňovanúpodIa 5a zákona č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene adoplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskoršíchpredpisov. Preberajúci sa zavazuje zverejnit‘ Zmluvu do troch pracovných dní odo dňa
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jej podpisu. Preberajúci vydá Odovzdávajúcemu na požiadanie písomné potvrdenie
o zverejnení Zmluvy.

7.3. Zmluvu je možné menit alebo doplnit písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán.

7.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom Odovzdávajúci obdrží dve
(2) vyhotovenia a Preberajúci štyri (4) vyhotovenia.

7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej a uzatvárajú ju
dobrovoľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

7.6. Neoddeliteľnou súčastou tejto Zmluvy je nasledovná príioha:
Príloha Č. 1 — Cestné vyhlásenie Zhotoviteľa

V Bratislave dňa: V Bratislave dňa:
Za Odovzdávajúceho: Za Preberajúceho:
VYDRICA DEVELOPMENT, as. Bratislavská vodárenská spoloČnost, as.

[•1 [•1
konatel‘ predseda predstavenstva

[•1 [1
konateľ podpredseda predstavenstva
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Príloha Č. I

Zm/uvy o odovzdaní a pre vzatí vodnej stavby medzi spoločnos(bu VYDR/CA DEVELOPMENT as. ako
Odovzdávajúcim a spoločnostou Bratislavská vodárenská spoločnost. as. ako Preberajúcim Č.

PZ /40202/202./B VS

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa



Príloha Č. 2

Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdani a pre vzatí vodnej stavby medzi spoíočnostbu VYDRICA
DEVELOPMENT, as. ako Budúcim odovzdávajúcim a spo/očnostóu Bratislavská vodárenská spoIočnost as.

ako Budúcim preberajúcim Č. BP/12!4O2O212O2OĺBVS

Kópia prvej strany Projektovej dokumentácie



Projektant

PROJVODA sro
Cyprichova 22
831 54 Bratislava

Stavebník: VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.
Legionárska 10
81 1 07 Bratislava

Vlastník BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOCNOST, a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava

Stavba: Sanácia vodovodu — Žižkova ulica

Miesto stavby kú. Bratislava — Staré mesto

REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA STAVBY

HIP. iig. Ján Heriban

Zoctpovedný projektant Ing. Ján Herihan
Vypracoval Ing. Daniel Šablica

Bratislava marec 2020



PríÍoha Č. 3

Zm/uvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdani a pre vzati vodnej stavby medzi spoločnostbu VYDRICA
DEVELOPMENT, as. ako Budúcim odovzdávajúcim a spoločnostöu Bratislavská vodárenská spoločnost as.

ako Budúcim preberajúcim Č. BP/12/40202120201BVS
preberajúcim

Rozpočet
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ZIZKOVA ULICA
SANÁCIA VODOVODU ETAPA
ROZPOČET

Hmotnost‘Čp Kód položky Popis MJ Mriožstvo J. cena Celková cena Suť celkemcelkom
HSV Práce a dodávky HSV 76 684,997 275,550 224,074
1 Zemné práce 9763,939 0,492 224,074

Odstrénenie kryta asfaltového v ploche nad 200 m2. hr. nad 100 do 150 mm. -I 113107243 m2 274,600 2,178 596,079 0,000 86,7740,316001
Odvlrénenie podklady v ploche nad 200 m2 z Selénu proslého, Sr. vrstvy nad

m2 274.600 5,517 1 514,968 0,000 137.300
2 113307232

150 do 300 mm, .0500001
3 132201202 Výkop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 215.654 10,000 2 173,792 0,000 0.000

Priplatok k cenám za lepivost pri h(beni rýh š nad 000 do 2 000 mm zapaž.4 132201209 m3 61.696 0.995 61.388 0,000 0.000nezapazených. o urovnanim dna v hornine 3
5 151101101 Paženie a rozopretie dien rýh pre podzemné vedeme. prilužné do 2 m m2 507,417 3.635 1 844,461 0,492 0.000
6 151101111 Odstrénenie paženia rýh pre podzemné vedenie. pritožné hĺbky do 2 m m2 507.417 2,303 1168,561 0.000 0.009
7 175101102 Obsyp pot reEm sypaninou z vhodných hornin 1 až 4s prehodenim sypaniny m3 60.595 24.650 1 493,667 0,000 0,000

Zásyp sypaninou no zhufnenim jám, šachet, rýh, zórezov alebo okolo objeklov8 174101002 m3 137,899 3,166 430,588 0,000 0,000nad 100 do 1000 m3
Vodorovné premiestnenie výkopku po upevnenej cente z horniny Ir 1-4, do 1009 162501102 m3 17,160 4,002 68.674 0,000 0,000m3 na vzdialenost do 300Dm
Vodorovné premieuteeeie výkopku po spavnenej cente z herniny tr.1 -4, do 10010 162501105 m3 205,920 0.400 82,368 0,000 0,000m3 priplatuk k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

11 171221201 Utoženie sypaniny na sklééky do 100 m3 m3 17,160 0,728 12,492 0,000 0,000
12 171209002 Pnplatok za sklaéovanie -zemina a kamenivo (17 05) ontalné I 25.740 12.000 308.880 0.000 0,000

2 Zakladanie 41 8,809 0,004 0,880
Vytvorenie filtre obalasim potrubia siet‘ovinou ateSo tkaninou obalenie potrubia

m2 16,956 23,020 403,892 0,000 0,000
13 242941111

dočasných prepojov
Ceuteetilia polypropylenové Tatraten GTX N PP 200, Sirka O 7-1.2 m, dÍžka 20-14 693110001100 m2 19.499 0,765 14,917 0,004 0,00060-120 m, hrúbka 1.68 mm, netkané. MIVA

4 Vodorovné konétrukcie 507,832 26,812 0,000
Lóžko pod potrubia sloky a drobné objekty v ofvorenom výkope z pienku a15 451573111 m3 13,730 36,492 501,035 25,960 0.000štrknpiesku do 63 mm

16 452311146 Dunky, bloky, sedlé z Saténu v otvorenom výkope Ir. C 20/25 m3 0,023 109,640 2,522 0.051 0.000
Oebnenie v elvorenom výkope dusiek, sedlových lóžok a Slokou pud17 452351101 m2 0,300 14,250 4,275 0,001 0,000pnlrubie,stnky a drobné objekty

5 Komunikácie
‘ 15567,415 238,713 0,000

18 567144113 Podklad z podkladového betónu PB I Ir. C 20/25 hr. 230 mm m2 274,600 24,790 6807,334 141,271 0.000
Poutrek asfaltový npojovaci bez posypu kameeivom z asfaltu ceulného v19 573211108 m2 274,600 0,345 94,737 0,140 0.000množstve 0,50 kg/m2
Asfaltový betén vrstva ebrusné alebo ložné AC lha pruhu do 3m z medifik20 571154351 m2 271,600 13.963 3834.240 42 725 0.000asfaltu Ir. I, po zhutneei Sr. 60 mm
Asfaltový Satén vrstva cbrusné AC 11 O v pruhu 6 do 3 m z modZk antalu tr.21 577184251 m2 274.000 15.733 4320,282 42.725 0,000I, po zhulneni Sr. 60 mm
Podklad ze čtrkoérviny 5 rozprestretim a zhuteenim, po zhuteeni Sr. 150 mm,22 564851111 m2 18.000 5,000 90,000 5,039 0,000aufaltnvý chodnik

23 567124112 Podklad z podkladového Saténu PB I tr C 25/30 hr 120 mm, asfaltový ohodrrik m2 16,000 14.206 255,706 4,946 0,000
Aulaltový Selén vrstva obruueá ACS O v pruhu 6. do 3 m z nemodihk asfaltu Ir.24 577134111 m2 18.000 9.173 165,114 1,667 0,000II, po zhutneni hr. 40 mm, uvfaltový choénik

8 Rámek vedenie 21 046,061 7,694 0,000
Muntáž potrubia z rúr kutinových tlakovýotr hrdlových s integrovaným tevvanim25 851351121 m 120.000 9,602 1159,440 0,000 0,000v otvereeom výkope ON 200
Rúra Srélová z tvárne1 lialivy NATURAL - spoje STANDART, ON 200, tlakové

26 552510001500 neda C40s veúloreou cementaoiou a vonkajéou ochranou BIOZINALIUM, pre m 121,200 85,602 10384,658 5.018 0.000‘jodu
27 5525111502 Zámkový spoj STANDARD Vi ON 200 mm, teueeuiv n intenim proti posunu ku 9,000 61,380 552,420 0,000 0.000

Movtéž tiatinovaj tvarovky jednuusoeej na potrubi z rúr hrdlených28 057241121 ku 3,000 16,717 56,151 0,000 0,000iulegrovaeým tesneeim ON 60
29 552520023500 Tvarovku FF z tvérriet liatiny prirubuvé ON 60. á( 100 mm PH 16 OUKTUS ku lOtO 65,120 65,771 0,008 0,000
30 552520023700 Tvarovka FF z tvémne liatrny prirubová OH 80. dÍ 200 mm. PH lb. OUKTUS ks 1,010 67,378 66,052 0,010 0,000
31 552520088300 Koleno halmové prirubuvé opálkou ON 60 ks 1,010 53.902 54,441 0,025 0,000

Montáž liatinovel tvarovky bednoueuvej na potrubi z rúr hrdloeých32 857311121 kn 3,000 25,644 76,932 0,000 0,000integrovaným teunenim ON 150

33 552520029000 Tvarovka PF z tváreel šaliny. prirubevá OH ISO dÍ 1000 mm PH lb, OUKTUS ku 1,010 339,715 343,112 0,Q34 0,000
Tvarovka EU z tuéreej šaliny. prirubová u hrdlom OH 150 PH lbs pružným

ku 2,020 127,501 257,552 0,031 0,050
34 552520033400 ‚ ‚ ‚

vaueveym spotem Tytun, OUKTUS
Montáž liatinouet tvarovky tednoouovet na potrubi z rán hrdlovýoh35 857351121 ks 4,000 29,837 119,346 0,000 0,000integrovaným tennenim ON 200
Tvarovka EU z tvérnej haliny. prirubové s hrdtom OH 200. PH lOs pružným36 552520033500 - ‘ ks 2,020 170,017 301,614 0,044 0,000eanevnym spulom Tytun, OUKTUS

37 552520042000 Prechué FFR z tvárnej haliny, prirubový OH 200‘60, PH 10, OUKTUS ku 1,010 160,932 166,601 0.019 0,000
38 55252C042300 Prechod FFR z tvérnat liatiny. pnirabouý OH 2001 50, PH 10, OUKTUS ks 1,010 162.749 104,570 0,022 0,000
39 857353121 Montáb lialiouuuj tvarovky oébočnej na potrubi z rár hrdluvývh OH 200 ku 1,000 38.425 38,425 0,000 0,000

T-kuu prirubouý liatmuuu‘ý. OH 200/1 50, PH iOn epovióovou ochrannou vrstvou,
kn 1,010 249,427 251,921 0,047 0,000

40 552520061600
na vudu, HAWLE
Monláž eodovoénaj armalúry na putrubi. hydranl podzemný (bez ouadema41 691 247111 ku 1,000 10,665 10,665 0,000 0,000peklopov( OH 80
Podzemný hydrant ODO OH Sos évojttým ezatváranim, kryte potreba 1 m, PH42 449160052700 1,000 500.696 500,696 0,032 0,00016, materiál‘ liahiea, na vodu, HAWLE
Meetáž vodovodného ponúuača n osadantm zemnel sáprnvy (bez poklopov( OH

ku 1,000 35,057 35,057 0,003 0,000
43 891311111

150
Mákkoteuniaci ponůvaélový uzáver OH 150, liatieový EURO 20 typ 23 ‘44 4222t0CC20O ku 1,000 267,308 267.366 0,065 0,000podzemný. PH 16

‘

Teleskopická zemné náprava pre uzáuer OH 100-1 50 mm, výška 2.0-2,5 m.
k45 422710000700 1,000 66,100 66 120 0,003 0,000FRIALEH



Montáž vodovodného posúvača S osadením zemnej súpravy (bez poklopov( ON46 891351111 ks 1,000 46249200
Mákkotesniaci posúvadlový uzáver ON 200, halmový, EURO 20 typ 23-47 422210001300 ks 1000 423600podzemný, PN 16
Teleskopická zemná sůprava pra uzáver ON 200-250 mm. výška 2,0-2,5 rn,48 422210001900 ks 1.000 74.250FRIALEN

49 899401112 Osadenie poklopu halmového posúvačového ks 8,000 21,416

50 552410000100 Poklop posúvačovýY45O4 ks 8,000 21516

51 899401113 Osadenie poklopu halmového hydrantového šv 1.000 42,481
Poklop vkčny tuhý pre podzemné hydranty, éedá latina CG 200 bitúmenovaná.52 552410000700 ks 1.000 53.055HAWLE
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom JI 1 MPa na potí Z íŮí hat., ocel‘., plast.,53 891359111 ks 5,000 51,968ON 200
Navrtávaci pás Hacom uzáverový ON 200-1‘ na vodu. z tvárnej latiny,54 551180002100 ks 5.000 55.367HAWLE

55 422710000900 Zemná súprava pre pripojkový uzáver D 32-50, FRIALEN ks 5,000 52,353
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvověho Ph 100 SDR1 1JPN1656 871171000 - ‚ m 25.000 0.505zvaranych natupo D 32v3,0 mm

57 286130033400 Růra HOPE na vodu PE100 PN16 SORIi 32x3,OslOO rn, WAVtN m 25.000 1,221

58 899721112 Vyhl‘adávací vodič CYKY 2AvG mm na potrubí DN nad 150 mm m 120,000 1,238

59 899721131 Označenie vodovodného potíubia bielou výstražnou foliou m 113,000 0,757
Ostatně práce na růrovom vedeni, tlakové skúšky vodovodného potrubia ON60 892351111 m 120,000 0,899150 alebo 200
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových vkúškach ON do 30061 892372111 ks 2,000 191,921mm

62 892353111 Preplach a dezinfekcía vodovodného potrubia ON 150 atebo 200 m 120.000 9.090

63 899912106 Montáž ocelových chráničiek D 426n10 m 5.000 42,736
Rúra ocetová pozd(žne alebo špirálovte zváraná d 426 mm, hl steny 10 mm64 143110000400 rn 5,000 130,715ozn 11 3430(ENS195T(

65 899912133 Montaž kÍznej objímky RACI montovaná na potrubie ON 200 ks 6.000 9.255
Objímka klzna ctišlančná “RACI“ E 90 HOPE. typ E výška 90 mm.66 286710000900 ks 6.000 28,188GAWAPLAST
Montáž vodovodného potrub‘a z dvolvsrtvového Ph 100 SDR17/PN1O67 871251066 ‚ ‚ m 70,000 0,774zvaranych natupo D 90v5,4 mm. potrubie dočasného obtoku

68 286130031200 Išúra HDPE na vodu PE100 PN1O SDR17 90v5,4v12 rn, WAVIN m 70,000 6,333

69 877251066 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100090 mm ks 8,000 6,964

70 286530186100 Koleno 45‘ elektrotvarovkové W 45‘ PE 100 SOR 17090 mm, FRIALEN ks 2,000 33,092

71 286530187400 Koleno 90‘ etekhrotvarovkové W 90‘ Ph 100 SOR 17090 mm, FRIALEN ‘ ks 4,000 33,102
Elektrotvarovka prirubová 5 hrdlom Ph 100, na vodu, plyn a kavalizáciu, SOR72 286530228300 ks 2,000 58,75417, 090 mm, WAVIN
Montáž navrlávacieho pávu s ventilom JI 1 MPa na potrubí z rúr hal73 891249111 ks 5,000 47,305ocel plast ON 80

74 551180003500 Navrtávaci pás Hawev 090-V na sodu, z Ivárnej liatiny, HAWLE ks 5,000 30,391
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrlvového PE 100 SOR17/PN1O75 87tt7t056 ‚ ‘ m 24,000 0,426zvaranych natupo D 32v2.0 mm. pripojky dočasného obtoku

76 286130030700 hůra HOPE na vodu PE100 PN1O SOR17 32v2vt00 rn, WAVIN m 24000 0,9t4

9 Ostatné konštrukcie a práce.búranie

Znotovenie prierazu v stene kalnikovej šachty prierneru 400 mm pro prestup77 Predb cena I ks 1,000 250,000polrubia no spátným zabetóno‘,aním
Rezanie evistujúceho asfaltového krytu alebo podkladu h(bky nad 100 do 15078 9197351t3 m 274,600 5,789mm
Ocelová výstuž cemerrtobeh krytu atebo podkladu zo zvar. sieti KARl hmotnont79 9197t61t1 I 2,060 1049,803do 7,5 kgím2
Vodorovvá doprava sutiny so zložením a hrubým urovrianím na vzdialenost do80 979082213 I 224,074 1,5501 km
Príplatok k cene za každý další al začatý 1 km nad 1 km pre vodorovná81 979082219 I 3 137,036 0,329dopravu sutiny

82 9790890t 2 Poplatotv za skladovanie - betdrr lehly dlaždice (17 01) ostatne I 137.300 25,000
Poplatok za uktadovanie - bitúmenOvé zrnesi. uholný dncht. dechtově výrobky83 979099212 I 85.774 55,000(1703). ostatně

84 Predb.cena 1.1 Fyzické zábrany okolo výkopov m 224.600 3,500
Prekrytie výkopov ocelovým hrubým plechorn 30v1000e2000 mm vrátane85 136110000100 ‚ ‚ ‚ ks 2,000 1 075.000manipulace mecnan,zmom

86 9349531 t2 Drevená lávka pre chodcovo obojstranným zábradlím m2 4,500 190,000

88 Dočasný prepoj V kalnikovej kachta

Montáž potrubia z rúr halmových tlakových hrdlových s inte9rovaným tesnením87 851311121 m 8,500 8.215V otvorenom výkope ON 150
Rúra hrdlová z tvárnej halmy NATURAL - spoje STANOARO, ON 150, tlaková

88 552510001900 trieda C40 5 vnÚtornou cemenláciov a vonkajšou ochranou BtOZINALIUM, pre m 8,585 98,912
vodu
Montáž hialinovej tvarovky edvoosovej na potrubí z rúr hrdlových89 857241121 ks 4.000 18,717integrovaným heunením ON 80

90 552520024800 Tvarovka FF z lvárnej kaliny prirubová ON 80 dí 1200 mm Ph 16 OUKTUS ks 1.010 219,684

Tvarovka FF z tvárnej latiny prirubová ON 80. di. 1800 resp 2000 mm. PN 16.91 552520024900 ks 1,010 454,673

92 552520088300 Koleno halmové prírubové 5 pálkou ON 80 kn 1,010 53,902
Koleno Cz hsárnej listiny hrdlové ON 80 S pružným násuvným spoom Tyton.93 552520010700 ks 1.010 101,948OUKTUS
ktcritaž vodovodného komperrzátors upcháuko‘rého a gumového alebo94 891244121 ks 2,000 13,431montážnej Vložky ON 80
Montážna vložka pevne nastavitelná - medzikus ON 80 PN 16 epovidová95 552520083100 ks 2,000 250,932farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE
Montáž hiatinovej tvarovky jednnosovej na potrubí z rúr hrdlových96 857311121 ks 3,000 25,644integrovaným tesnenbm ON 150
Tvarovka EU z tvárnej latiny. prírubová s hrdlem DN 150 PN lGs pružným97 552520033400 ‚ ‚ ks 1,010 127,501nasuvnym spojom Tylon. DUKTUS

98 552520029000 Tvarovka FF Z lvárnej tiahiny prirubouá ON 150 dí 1000 mm FN 16. OUKTUS kn 1,010 339,715

46,249 0.003 0,000

423,600 0,029 0,000

74,250 0,011 0,000

171,328 0,949 0,000

172,128 0,128 0,000

42,481 0,318 0,000

53,055 0,032 0,000

259,840 0,000 0,000

276,835 0,018 0,000

261,765 0,006 0,000

12,625 0,000 0,000

30,525 0,007 0,000

148,560 0.011 0,000

85,541 0,011 0,000

107,880 0,000 0,000

383,842 0,032 0.000

1 090,800 0,000 0,000

213.680 0.003 0,000

653,575 0,523 0.000

55.530 0.000 0,000

169,128 0.084 0.000

54.180 0,000 0,000

443,310 0,123 0,000

55,712 0,000 0,000

66,184 0.002 0,000

132,408 0,004 0.000

117.508 0,007 0,000

236.525 0,000 0,000

151.955 0,009 0,000

10.224 0,000 0,000

21,936 0.005 0,000

17322,823 2,114 0,000

250,000 0,000 0,000

1 589.659 0,000 0,000

2 162,594 2.114 0,000

347,315 0,000 0.000

1 032.085 0,000 0,000

3432.500 0,000 0,000

4 717.570 0,000 0,000

786.100 0.000 0,000

2 150.000 0.000 0,000

855,000 0,000 0,000

3 458,700 0,525 0,000

69,828 0,000 0,000

849,160 0,307 0,000

74.868 0,000 0,000

221,001 0,018 0,000

459,220 0,036 0.000

54,441 0,025 0,000

102,965 0,009 0,000

26,882 0,002 0,000

501.064 0,034 0,000

76.932 0.000 0,000

128,776 0,015 0,000

343,112 0,034 0,000



99 552520041700 Prechod FFR z tvárnej kaliny, prirubový ON 150í80, PN 16, DUKTUS ks 1010 107243 108315 0013 0,000

100 891241221
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí posúvač v kachle S ručným kolieskom

ks 1,000 1 5,726 1 5726 0,001 0,000

101 422210000400 Posúvač uzatváraci DN 80, halmový s ovládacím kolieskom. PN 16 ks 1,000 122,390 122,390 0.020 0,000

102 891 379111
Montáž navrtávacích pánova ventitom Ji I MPa na potí. z n1r hat ocel., plast.,

ks 1.000 52.465 52,465 0.000 0,000

103 551180008800
Navrtávací pás univerzálny 5 prirubovým výstupom ON 300-80 na vodu, z ks 1,000 249,901 249,901 0,011 0,000tvarnej kahny, strmen nerez, HAWLE

99 Presun hmót HSV 8 799,414 0,000 0,000

104 998273101
Presun hmót pre rúrové vedenie hIbené z rúr hat. vrátane nových objektov V

275,550 31 .934 8799,414 0,000 0,000otvorenom vykope

Psv Práce a dodávky PSV 14,317 0.009 0,000

711 lzolácie proti vode a vlhkosti 14,317 0,009 0.000

105 711112001
Zholovenie izobácie proti zemrlej vlhkosti zvíslá penetračným nálerom za

m2 1,500 0,267 0,401 0,000 0,000studena

106 2461 70000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SNv sudoch t 0,001 1 939,466 1,939 0,001 0,000

107 711142559
Zhotovenie izolácíe proti zemnej vlhkosti a tbakovej vody zvislá NAIP

m2 1,500 4,211 6,317 0,001 0,000pritavenim

‚

108 628310001000
Pás asfaltový HYOROBIT V OaS 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných

m2 1,800 2,969 5.344 0,008 0,000uyutemov, ICOPAL

109 998711101 Presun hmSt pre izoláciu protí node v objektoch výšky do 6 m I 0,009 29.308 0,264 0,000 0,000

110 998711192
lzolácia proti voda. pript.za presun nad vymedz. najváčšiu dopravná

0,009 5,894 0,053 0,000 0,000vzdialenost do 100 m

Náklad na stavebný objekt - celkom : 76 899,315 €



4,
ŽIŽKOVA ULICA
SANÁCIA VODOVODU tl.ETAPA
ROZPOČET

ČP Kód položky Popis MJ Moožstvo J. ceoa Celková ceoa Hmotnoeť
Soť celkem

NSV Práce a dodávky 115V
12048,795 27,974 23,5011 Zemné práce
2177,881 0,050 23,5011 113107143 tgnie krylo asfožového v plocho do 200 m2, hr nad 100 do 150 rom,

- m2 28,800 9,239 255,083 0,000 5,1012 113307132 Odstrár,on‘n podkladu o plocho do 200 m2 z helénu prostého, hr. vrstvy 150 do
m2 28,000 33,815 973,872 0,000 14.450

300 mm, -5,500001
3 132201201 Výkop ryby Sirky 600-2000mm horn 3 do 100m3 m3 20,525 18,000 369,450 0,000 0.0004 132201205 Friplatok k cevám za lepivost pri hibesi rýh š nad 600 do 2000 mm zapaž i

m3 5,158 0,995 6,127 0.000 0,000
vvzapazevych. o orov000im dva v hornino 3

5 151101101 Pažonio arozoprolio orion rýh pro podzemné vednnie, položné do 3m m2 51.130 3,635 185,950 0,050 0,0005 151101111 Odslráoeoie pažooia rýh pro podzemne vodooio. priiožvé hhhy do 3m m2 51,130 2,303 117,752 0,000 0,0007 175101102 Obsyp polrobia oypaniooo z vhodoých horale 1 až4o prohodeoim sypaniny m3 6,748 24.650 166,338 0,000 0,0009 174101001 Zásyp sypaninou oro zhvlvnoim lám. hachiel, rýh, zárezov abbo okolo objehtov
m3 11,985 3,392 40,314 0,000 0.000

do 100 m3

9 162501102 Vodorovné premiost000io výkopku po sp0000voj cesto z horniny lr.1 -4, do 100
m3 1,892 4,002 7,572 0,000 0,000

m3 na vzdialooosl do 3000 m
10 162501105 Vodorovné promiestvvn:e výkopku po spevoenej cesto z horniny Ir.1-4, do 150

m3 22,704 0,400 9,002 0,000 0,080
m3 priplalok k Cevo za kazdych dalsich a zacalych 1000 mti 171201201 Uložeoie sypaniny os skládky do 100 m3 m3 1,892 0,720 1,377 0,000 0,00012 171209002 Popiaiok za skladovaoie - zemina a kamenivo (17 05) oslalvé I 2,838 12.000 34,056 0,000 0,0004 Vodorovné koahlrvkcie

52,549 2,723 0,00013 451573111 Ložky pod polrvbie, otoky a drobné ob1ebly v vlvvrooom výkope z pieskv
m3 1.440 36,492 52,548 2.723 0,000

strkopiesko do 63 mm
5 Komuoikácie

1 579,133 23,793 0,00014 557144113 podklad z podkladového bvtéoo PSI Ir. C 25125 hr. 230 mm m2 20.800 24,790 713.952 14.816 0,00015 573211108
Poslrek oslallo‘rý spojovoci bez posypy kamevivom z asfaltu cestvvho v

m2 20,800 0,345 9,936 0,015 0,000
mvozvlvo 0.50 kg/m2

16 577154351 Aobaltovy boláo vrstva obreoná abbo ložvá AC 16v pruhy 5. do 3m z modihk
m2 20,000 13,963 402,134 4,481 0,000

asfaltu Ir. I,po zholveei hr. 60 mm
17 577154251 Asbolbvvý bvtáv vrstva obrusná AC 11 Ov pruhy h do 3m z modihk. asfaltu Ir.

m2 28,800 15,733 453.110 4,481 0,000
I, po zhvtoevi hr 60 mm

0 Rérové vedenie
4343,903 1,187 0,06618 851351121 Movlaž potrobia z rár [olivových tlokovych hrdlových o integrovaným t050eoim

m 18.000 9,662 173,915 0,000 0,000
v otvorevom vyvope DN 200
Rárv hrdlová z lvárvej Lvtoy NATURAL

- spoje STANDART, ON 200, tisková19 552510051500 lrieda C40 O vvútor000 cemeolácioo a vovkojšoo ockraooo BIOZINALIU1,t. pro m 18,180 95,602 1 557,699 0,753 0.000
vodo

20 5525111502 Zámkový opoj STANDARD Vi ON 200 mm, tov000iv o istooim proti posuvu ks 3,000 61,380 184,140 0,000 0.00021 857311121 Mvvráž liolivovnl tvarovky jvdvoovvvvj na pvtrvbí z rár králových 0
ks 1,050 25,644 25644 0,000 0.000

ivtogrovaoym Ivs000im ON ISO
22 552520090500 Friroba hativvvá zaslepovacia ON 150 ks I 010 42,242 42,664 0,011 0,00023 857351121 Movtaž flatioovei Ivarovky jedvocvovol na potrobi z rár Prábových

ks 5,000 29,837 145.185 0.000 0,000
iotogrovavym l05000im ON 200

24 552520033500
Tvarovka EU z tvorvvl [olivy. prirokvvá O krdtom Ori 200. FN tOs pružvým

ks 3,030 179.017 542 422 0,067 0,000
vasovvym 500iom Tyton. OUKTUS

25 552520034005
Tvarovka F ?rv50Yá z lvárnel liolivy, O hiadkym kovcom ON 200. ál, 400 mm,

1,050 165.821 165,821 0,024 0.000
FN 100 pruzvpm 0000vvym opolom Tplov, OUKTUS

26 552525542359 Preckod FFR ztvárvv1 kalivy, pr‘robový ON 2001150, FN 10. OUKTUS ks 1.010 182.749 184,576 0,022 0.00027 857353121 Montáž karmove) tvarovky odcvčvoj na porrobi z rár hrálovych ON 200 ks 1,000 38,425 38,425 0,000 0,00028 ss2s200st000
T-kos prirokvvy kohvový. ON 200i200, FN lOv epovidovoo ochrannou vrstvou,

ks 1,000 272.942 272.942 0,050 0,000
na vodo. HAWLE

28 891311111 Mootaž vodovodného p000vača v ooadovim zemnej sápravy (bez poklopovl
ks 1,050 35,057 35057 0.003 0,005422210001255

i.iákkolesmviaci pnsávodiový ozávor ON 150, lmormvový EURO 25 lyp 23-
ks 1,000 267,368 267,368 0.085 0,000

podzvmvy FN 16

31 422710550700
Tne oPmd<á zemná oáprava pro ozáver ON 105-150 mm, výška 2.0-2.5 m.

ks 1.000 66,105 66.100 0.003 0,00032 658401112 Osadvnie poklopu liarinovvho pooovašovvho ks 1,000 21,416 21.416 0,110 0,00033 052410505150 Poklop posávačovy‘r‘ 4504
ks 1,000 21.516 21,516 0,016 0,00034 555721112 Vyhladávaci vodiL CYKY 20o6 romea perrosi ON nad 150 mm m 18,000 1,239 22.204 0.002 0,00035 899721131 Ozvočevio vodovodvdho porrvbio bietoo vyotražvoo láhev m 12,000 0,757 9,084 0,001 0,00036 892351111 Ostotvé práno na rár000m vedeni, Sakové vkošky vodovodnvho polívko ON
m 18,000 0.099 16,182 0,000 0,000

155 abbo 200

37 892372111 Zabozpočnnie koncov vodovodveho pntrobia pollakových vkáškach ON do 300
ks 2,000 191,921 303.042 0,032 0,00038 892353111 Proplach a dnzinfokcia vodovodného polrokia ON 150 atoko 200 m 10,000 9,090 163,620 0.000 0,0009 Osraloé konšlrukcie o práce-báraeie

3002,000 0,222 0,06038 919735113
Rnzon‘o evioloiáceko asfaltového kryto abebo podkladu h)kky nad 100 do 150

m 28.000 5780 156,723 0.000 0.00040 919710111 Ocelová vývlaž comevtobot krylo abebo podkladu zs zvor smyti KARl hmotnost
0216 1 049 003 226,757 0,222 0,000

do 7,5 kglm2

41 979082213
Vndernvoa doprava sutiny yv zloževim a hrubým ur000anim na vzimabnncsb do

23551 1,550 36,427 0,000 0,000
1 km

42 979002215
Friylarvk k ceno za každy ďalši al začalý 1 km nad 1 km pro vodorovná

329 014 0,329 190,246 0,000 0,000
dopravu saliny

43 979089012 Poplatek za sktadvvanie - helén, tvhly dlaždice (17 01) votabne I 14,405 25.000 360,000 0,000 0,00044 979089212
Fopiatok za vkladovanie - kitúmenvoé zmesi uhelný deeSI, dvchloon výrobky

9.101 55,000 500,555 0,005 0,000
(17 03 (‘ ostatne

40 Predb ceva 1 Fyzické zábrany okolo výkopov
m 28.000 3.500 100805 0,000 0,00046 136110000100

Prebvrytio oykopsv aoelovym hrvkým plechem 30v1000v2000 mm vrátane
ks 1.000 I 075,000 1 075.000 0,000 0.000

manipulacie mechanizmem ‘47 934953112 Orosená lásko pro ckvdcvv o obojstranným zábradlim m2 2.255 190.000 427,500 0,000 0,00099 Prevon hmát 115V
093,322 0,000 0,00048 998273101 Prnsvn hmdb pre rárové vedenie blbové z rár biot vrálavv nových ob1ektov

I 27,974 31.934 893.322 0000 0.000
oberonem vykope

[Náklad na slavebný objnkk - celkom
12 048,795 €




